
رئيس فيالدلفيا يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات 
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شارك االستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيالدلفيا في أعمال الدورة الثامنة واالربعين 
لبنان). وقال  –للمؤتمر العام إلتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة القديس يوسف (بيروت 

أن المؤتمر العام تبنى في ختام جلساته عدد من التوصيات والقرارات كان أبرزھا د. الشيخ سالم 
الموافقة على عقد الدورة القادمة للمؤتمر العام لالتحاد في رحاب جامعة األمارت العربية الُمتحدة ، 
والموافقة على إنشاء المجلس العربي لحاكمية الجامعات في رحاب جامعة الشرق األوسط األردنية 
، كما وافق المؤتمر العام على تخصيص جوائز علمية جديدة للباحث العربي في العلوم  التربوية 
والنفسية والقانون واالقتصاد والفنون، وتم خالل المؤتمر اإلعالن عن أسماء الفائزين بالجوائز 

الدكتور أسامة الُمخصصة للباحث العربّي المتميّز في مجال الُعلوم األساسيّة والھندسيّة وھم كل من 
جامعة اإلمارات)، والدكتور عماد الدين أحمد  -كليّة العلوم-غازي صالح الخواجة (قسم الفيزياء

جامعة السلطان قابوس)، وتمت اضافة جوائز جديدة للباحث العربي  -العمري (قسم الفيزياء
 .الُمتميز في مجاالت الفنون واإلقتصاد والعلوم التربوية والنفسية 

 
المؤتمر على إنضمام تسعة جامعات عربية جديدة لعضوية اإلتحاد وھي كل من جامعة  كما وافق
السودان، جامعة  –مصر، جامعة الرازي للعلوم الطبية والتقنية  - سوريا، جامعة دمنھور –الحواش 
السعودية،  –الجزائر، الجامعة السعودية األلكترونية وجامعة الجوف وجامعة حائل  –المدية 

 .قطر -موريتانيا ، ، كلية أحمد بن حمد العسكرية –لوم اإلسالمية جامعة الع



 
االردن، والجامعة  –ووافق المؤتمر العام على تحويل عضوية كل من جامعة عجلون الوطنية 

سوريا من عضو مشارك الى عضو عامل ، كما طلب المؤتمر من المؤسسات  –السورية الخاصة 
الُمساندة للمشروع العربي الذي يھدف الى قياس كفاءة التحصيل األكاديمية العربية بتقديم الدعم و

اللغوي ( اللغة العربية ) لدى األشخاص من خالل إمتحان خاص باللغة العربية للناطقين وغير 
 .الناطقين بھا

 
كما تمت الموافقة على عقد ندوتين علميتين بعنوان دور الجامعات العربية في التصدي لآلثار 

قتصادية واإلجتماعية، والثانية أثر العنف في الصف العربي على الصحة النفسية الثقافية واإل
واإلجتماعية للمواطن العربي ، باإلضافة الى إقرار النظام الُمعدل للنظام االساس والخاص باتحاد 
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